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1 SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjä 2021-2024, SPV:n määräyksiä, FinRating-sääntöjä
2021 sekä näitä purjehdusohjeita.
2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
Tiedotukset kilpailijoille ovat nähtävissä kilpailun virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee kilpailutoimiston välittömässä
läheisyydessä (portaikko).
2.1 KIPPARIKOKOUS
Meriniemessä kilpailutoimiston läheisyydessä 31.7.2021 kello 10:00.
3 PURJEHDUSOHJEIDEN MUUTOKSET
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin esitetään virallisella ilmoitustaululla ja kipparikokouksessa 31.7.2021 10.00
mennessä.
4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT
Maissa olevat viestit nostetaan rannassa sijaitsevan pursiseuran lipputangon saalinkeihin.
5 KILPAILUN AIKATAULU (Varoitusviesti annetaan)
FinRating 1 ja 2 AVOIN
31.7.2021
klo 10:55 (Luokkalippuna D-lippu)
DH- ja avoin luokka
31.7.2021
klo 11:05, tai vähintään viisi minuuttia edellisen
lähdön jälkeen. ( Luokkalippuna G-lippu)
5.1 TULOKSET JA LUOKKAJAKO
FinRating luokan veneet jaetaan kahteen luokkaan 1 ja 2. Tulokset lasketaan aikaa ajalle menetelmällä.
Alustaja luokkajako, jota voidaan muuttaa, kipparikokouksen alkuun asti on seuraava:
0,9000 >
FinRating 1
0,9000 <
FinRating 2
DH luokan veneiden tulokset lasketaan aikaa ajalle menetelmällä.
Avoimen luokan tulokset määräytyvät purjehditun ajan perusteella ns. suorana aikana.
6 RATA JA MERKIT
Merirata A ja B, jotka ovat liitteenä.
Oletuksena purjehditaan A-rata.
Kipparikokouksessa 31.7.2021 klo 10:00 ilmoitetaan mahdollisesta vararadan käytöstä.
7 LÄHTÖ
Purjehdukset lähetetään säännön 26 mukaisesti.
8 STARTTI JA MAALI
Lähtö- ja maalilinja muodostuu linjasta, jossa Pikkuliisan puoleinen sininen poiju ja toimitsijoiden oranssi lippu
muodostavat lähtölinjan, mutta Kotkansaaren puoleinen keltainen poiju rajaa lähtölinjan pituuden.
Maalilinja on sama, kuin lähtölinja.
9 ENIMMÄISAJAT
Veneet, jotka eivät ole tulleet maaliin 31.7.2020 klo 16:00 mennessä, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF). Tämä
muuttaa sääntöä 35.
10 PROTESTIT
Protestit pitää kirjoittaa lomakkeille, joita saa kilpailutoimistosta, ja ne on jätettävä sinne yhden (1) tunnin kuluessa
viimeisen veneen maaliin tulosta. Protestit käsitellään mahdollisimman pian suunnilleen niiden
saapumisjärjestyksessä. Kilpailulautakunta kokoaa tarvittaessa protestilautakunnan kilpailevien veneiden kippareista,
jotka eivät ole protestin osapuolia.
11 KESKEYTTÄMINEN
Kilpailevan veneen keskeyttäessä on sen ehdottomasti tehtävä ilmoitus kilpailulautakunnalle keskeytyksestä.
12 VASTUUVAKUUTUS JA KATSASTUS
Kilpailevassa veneessä tulee olla riittävä vastuuvakuutus.
Kilpailevan veneen tulee olla katsastettu, tai jos kyseessä on ns. luokkavene, niin veneen ja sen varusteiden tulee olla
luokkasäännön mukaiset.
13 KELLUNTAVÄLINEET
Jokaisella kilpailijalla on oltava päällään henkilökohtainen kelluntaväline. Tämä muuttaa sääntöä 1.2
14 MUUT OHJEET
Kilpailevan veneen tulee väistää ammattiliikennealuksia.
15 KILPAILULAUTAKUNTA
Matti Peltoniemi 0440 120608
Noa Mäenkaski 040 373 1195
16 PALKINTOJENJAKO
Palkintojen jako 31.7.2021 Marina Cafe Laiturin tiloissa kello 17:00. Tarkka paikka tiedotetaan kipparikokouksessa.
Erikoispalkintoina palkitaan nopein puuvene ja nopein vene suorassa ajassa.

